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Maria Vitória era uma graciosa menininha, com o rosto muito 

bem torneado, pele clara.  Seus cabelos eram louros e 

compridos. 

  

Tinha uma franja espessa sobre a testa, sardas no rosto. 

Seus olhos azuis eram como duas estrelinhas sempre brilhantes. 

  

Sua altura se destacava das demais menininhas de sua idade.   

Contava Maria Vitória com 5 aninhos! 

  

Gostava de esportes e estava sempre a correr. 

  

Enquanto corria no parque, ora indo ao escorregador, ora 

tentando pegar as gaivotas, seus cabelos dourados esvoaçavam 

ao vento. 

  

Até aquele momento, não se tinha conhecimento de quem 

fizesse mais perguntas do que ela. 

  

Era un anjo perguntador, como sua avó Vanda a chamava. 

  

Quase todos os finais de semana Maria Vitória ia para a casa 

dos jovens avós, dona Vanda e seu Carlos. 
  

A pequena Maria Vitória era o xodó da família. 

  

Certo dia, o seu Carlos resolveu gravar todas as perguntas que 

a netinha fazia. Mesmo quando saíram pra passear, ele levou o 

pequeno gravador e acionava-o sempre que Maria Vitória fazia 

pergunta. 

  



-         Vovô, posso fazer uma pergunta? 

  

-         Sim, minha querida! (ligando o gravador). 

  

Naquela tarde, depois do almoço, Vovô Carlos e 
Vovó Vanda, levaram Maria Vitória ao zoológico. 

  

No jornal local fora noticiado que no Zoológico 
nascera um filhote de hipopótamo e Maria Vitória queria 
ir ver o filhotinho que era bem grandão! 

  

- Vovô, porque o hipopótamo pode ficar tanto tempo dentro da 

água e eu não posso? 

  

-Vovô, porque o tamanduá é tão grande e só come formigas? 

  

-Vovô, porque aquele bicho engraçado tem pelos, cauda de 

peixe e bico de pato? 

  

- Aquele bichinho é o o ornitorrinco, Maria Vitória. 

  

-Vovô, quem pintou o tigre? 

  

-Vovô, porque as estrelas do céu não caem? 

  

-Vovô, quem fez isso, quem fez aquilo, etc...? 

  

Eram tantas perguntas, tantas perguntas que logo a memória do 

gravador estava cheia. 

  

Vovó Vanda e vovô Carlos procuravam responder todas as 

perguntas de Maria Vitória. 

  



Ela tinha muita energia e uma vontade imensa de saber e 

conhecer todas as coisas...e era ainda tão pequenina. 

  

Maria Vitória meditava nas respostas do vovô e da vovó, 

pensava... pensava e não se esquecia das respostas. 

  

Certa vez, após retornarem do passeio que haviam feito ao 

Aquário Municipal que havia sido inaugurado naquela semana, 

Maria Vitória estava mais pensativa do que nunca. Fizeram a 

viagem de volta em silêncio. Tão pensativa estava.  

  

Vovó Vanda ficou preocupada e pôs a mão na testa da netinha 

para ver se ela estava bem, se não estaria com febre. 

  

Em seguida, Maria Vitória perguntou: 

  

-         Vovó, porque voce pôs a mão na minha testa? 

  

Vovó sorriu. Pelo tom de voz da netinha fazendo mais uma 

pergunta, vovó Vanda percebeu que ela estava muito bem. 

  

Falou vovó Vanda: 

  

-   Minha querida, voce estava silenciosa por mais de 30 

minutos e eu fiquei preocupada. 

  

-   Ora vovó, disse Maria Vitória. Eu estava pensando em 

todas as respostas que voce e vovô me deram. Vovô é tão sábio, 

sabe tudo o que eu ainda não sei. 

  

-                     Vovô falou que Deus é o Criador de todas as coisas, 

de todos os peixes lá do aquário, tão lindo e coloridos, de tudo 

o que a gente vê. 



  

-         Eu quero conhecer Deus, vovó, eu quero vê-lo, posso? 

  

-         Oh, minha netinha querida! Deus está dentro de seu 

coração. Quanto mais voce se portar bem, amar as pessoas, ser 

boa para com os animais, ser obediente, caridosa, atenciosa, 

boa filhinha para seus pais, não brigar com os amiguinhos na 

escola, mais perto voce ficará de Deus. 

  

-         Voce vai crescer, estudar bastante para poder ajudar mais 

ainda as pessoas, mas fácil será para voce entender Deus e ficar 

mais perto d’Ele. 

  

-         Oh, vovó! Vai demorar pra acontecer isso? 

  

Vovó Vanda respondeu: 

  

-         Não, minha querida netinha! 

  

-         Deus já está com voce desde muito antes de voce renascer 

aqui na Terra, ser filhinha do papai e da mamãe, ser nossa 

netinha querida. Deus criou voce. 
  

Se voce ainda não conhece Deus, com certeza ele conhece 

muito bem a voce! 

  

Maria Vitória abraçou a vovó com tanto amor, beijou-lhe a 

testa. 
  

Nisso aproximou-se o vovô Carlos, que vendo as duas 

abraçadas, agradeceu a Deus a presença da netinha em suas 

vidas. 

  



Ele, estaria ali, pra responder a todas as perguntas de Maria 

Vitória, que seria uma vitoriosa na vida! 

  

FIM 
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